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KAASASÜDINUD HÜPERTROOFILINE 
PÜLOROSTENOOS

Sünonüümid:
 Hüpertroofiline pülorostenoos – HPS
 Ideopaatiline hüpertroofiline pülorostenoos - IHPS
 Infantiilne hüpertroofiline pülorostenoos - IHPS
  Kaasasündinud maolukuti kitsenemus

Esimene täielik kirjeldus 1888.a. Hirschsprungi poolt

Esimene operatsioon 1907.a. Ramstedti poolt



PATOFÜSIOLOOGIA

Histoloogiliselt mao lukuti 
tsirkulaarlihase difuusne 
hüpertroofia ja 
hüperplaasia,mis kutsub 
esile pülooruse kanali 
kitsenemise ja 
obstruktsiooni. 
Hüpertroofilises lihases 
kirjeldatakse ebaküpseid 
ganglionirakke.



ETIOLOOGIA

 Ebaselge, oletatakse geneetelist komponenti:

    - on leitud ebaküpseid ganglionirakke hüpertroofilises 
lihases

    - on leitud seos kaasuvate anomaaliatega – 
ingvinaalherniad, krüptorhism,hüpospaadia, 
hüdronefroos

 Antropüloorilise lihase prolongeeritud spasm, mis viib 
hüpertroofiale

 Prostoglandiinide manustamine vastsündinu eas 
indutseerib lihase hüpertroofiat



SAGEDUS

 USA-s 1,4 – 5 juhtu 1000 elussünni kohta
 Venemaal 4 juhtu 1000 elussünni kohta
 Valge rassi esindajatel sagedasem, teiste rasside 

esindajatel sagedus 1/3 – 1/5 võrra madalam
 M\N – 4-6 : 1
 Sagedamini esmassündinud poeglastel

  

VANUS

Sagedamini manifesteerub vanuses 3 – 6 nädalat



KLIINILINE PILT

 Progresseeruv oksendamine, lõpuks purskav 
oksendamine fontäänina ka söögikordade vahel. Okses ei 
ole SAPPI. HPS moodustab 30% sapita oksendamisega 
kulgevatest haigustest

 Dehüdratatsioon
 Kaalulangus
 Harv urineerimine
 Harv iste
 Nälg toitmise järgselt



OBJEKTIIVNE  LEID

 Läbi kõhukatete nähtav mao peristaltika: liivakella 
sümptoom

 Palpeeritav paksenenud pülooruse lihas nn. oliiv. 
Loetakse patognoomiliseks

DIAGNOOS PÕHINEB:
 Füüsikalisel uuringul ja anmneesil
 UH-uuringul
 Röntgenuuringul



ULTRAHELIUURING

 Spetsiifilisus ja sensitiivsus ~ 100%
 Kergesti läbiviidav
 Puudused:

   - operaatorsõltuv

   - õhuga täidetud väljaveninud magu võib katta pülooruse

Enne uuringut tuleb magu täita vedelikuga.

Kasutatakse kõrgsageduslikku lineaarandurit.

Pülooruse kanal tuleb visualiseerida täies pikkuses 
longitudinaalselt ja  transversaalselt.



UH-UURINGU TUNNUSED

 MT distants (serosa to 
mucosa) – mõõdetakse nii 
transversaal- kui ka 
longitudinaallõikes, N < 3 
 mm.

 Pülooruse kanali pikkus – 
N < 13 mm, J.R. Reid < 
17 mm

 Pülooruse läbimõõt 

( serosa to serosa) < 15 mm



•PÜLOORUSE KANAL



•PÜLOORUSE KANAL



•PÜLOORUSE LÄBIMÕÕT 



•MÄRKLAUA  (TARGET) VÕI SÕÕRIKU 
(DOUGHNUT) SÜMPTOOM
Kajavaene lihas ja keskel kajarikas mukoosa



•ANTRAALSE NIBU (NIPPLE) 
SÜMPTOOM

Kitsa pülooruse kanali tõttu üleliigse mukoosa prolaps 
antrumisse



•DOUBLE TRACK SÜMPTOOM – KAJARIKKA 
MUKOOSA TRIIBUD JA NENDE VAHEL 
KAJAVAESE SISALDISE TRIIP



RÖNTGENUURING

 Ülevaatlik kõhukoopa ülesvõte ei ole spetsiifiline: 

    lai maomull rohke õhu ja vedeliku nivooga, sooltes gaasi 
suhteliselt vähe

 Mao kontrastuuring on kõrge spetsiifilisuse ja 
sensitiivsusega

 Oli standartuuringuks aastakümneid, tänapäeval on 
esmaseks UH-uuring, mao kontrastuuring viiakse läbi 
piiripealsetel ebaselgetel juhtudel või kui UH-uuring pole 
kättesaadav



MAO KONTRASTUURINGU TUNNUSED

 Magu suur,väljaveninud
 Pülooruse kanal pikenenud ja kitsenenud – loetakse 

patognoomiliseks tunnuseks
 Seene sümtoom – paksenenud lihas võlvub bulbusesse
 Double track sümptoom – kontrastaine liigub 

kokkusurutud limaskesta voltide vahel kahes kanalis
 Püloorus ei avane 15 minuti jooksul
 24 t passaaži tänapäeval ei kasutata



DOUBLE TRACK SÜMPTOOM



KITSENENUD PÜLOORUSE KANAL JA 
SEENE SÜMPTOOM



KITSENENUD PÜLOORUSE KANAL



RAVI

 Kirurgiline – 
püloromüotoomia -  lihas 
lõhestatakse pikisuunas

 Esimese operatsiooni tegi 
Ramstedt 1907.a.

 Meetod on kasutusel 
tünapäevani, muutunud 
on vaid juurdepääsu teed 
– laparoskoopiline ja 
endoskoopiline



HAIGUSJUHT

Tütarlaps, kes esmakordselt saabus meie haiglasse 4 
päevasena vastsündinute ja imikute osakonda.Viibis 
haiglas 25.01 – 30.01.06, kirjutati välja diagoosiga 
toitumisraskused.

Saabus uuesti erakorralise haigena 3 nädala vanuses 
09.02.06

 Kaebused:  alates 08.02. oksendanud iga toidukorra 
järgselt suures koguses, on pidevalt näljane

 I rasedus, I sünnitus.
 Sk 3250 g, saabumisel kaal 3253 g
Diagnoosi hüpoteesid: HPS? Seedetrakti anomaalia? A/v 

patoloogia?



ANALÜÜSID JA UURINGUD

 Kliiniline veri ja elektrolüüdid normis
 09.02.06 UH-uuring: visualiseerub mõõdukalt pikenenud 

pülooruse kanal – 17 mm. Lihaskihi paksus N piiril – 3 
mm

    Otsus: leid vastab HPS-le. Kuna mõõdud N piiril, 
soovitav ka röntgenuuring.

 Makku viidud 10 ml veeslahustuvat ko-ainet. Magu suur, 
maos vedelik. Passaaž aeglane, püloorus avaneb 15 
minuti järgselt, kontrasteerub pikenenud ja kitsas 
pülooruse kanal. Uuringu käigus ilmneb ka GÖR.

Otsus: HPS



UH-UURING



RÖNTGENUURING



LÕPLIK DIAGNOOS: HPS

10.02.06 operatsioon: püloromüotoomia

Lahkus haiglast tervenenuna 14.02.06



INTUSSUSTSEPTSIOON
 L.k.: intus – sisse; suscipere – vastu võtma
 Sünonüüm : invaginatsioon
 E.k. – soole tuppumus

Patofüsioloogia

Intussustseptsioon on ühe soole osa sopistumine teise, 
tagajärjeks obstruktsioon.

Sopistuv soole osa – intussusceptum

Vastuvõttev soole osa – intussuscipiens

Intussustseptsioon:
 Ileokooliline – kõige sagedasem
 Ileoileaalne - harva
 Kolokooliline - harva



INTUSSUSTSEPTSIOON



ETIOLOOGIA
Ebaselge. Kirjeldatakse Peyeri naastude hüpertroofiat
Predisponeerivad faktorid:
 Eelnev respiratoorne haigestumine
 Eelnev diarröa episood
 Hennoch Schönleini tõbi
 Tsüstiline fibroos
Mehhaanilised faktorid:
 Meckeli divertiikul
 Soole polüüp
 Kõhu trauma – hematoom
 Hemangioom
 Võõrkeha



SAGEDUS

 Intussustseptsioon on eranditult laste haigus
 USA-s 1,6-4/1000
 UK-s 1-4/1000
 50% I eluaastal
 24% II eluaastal
 Maksimaalne sagedus vanuses 2 kuud – 3 aastat
 2/3 haigestunutest poisid



KLIINILINE PILT

 Äkki algav kõhuvalu
 Oksendamine ja diarröa
 Veriiste
 Dehüdratatsioon
 Adünaamia

Objektiivne leid:
 Palpatsioonil valulikkus
 Palpeeritav lisamass enamasti paremal ülakõhus
 Roojas peiteveri positiivne ka siis, kui pole olnud 

veriistet  



DIAGNOOSIMINE

 Röntgenuuringud

    - ülevaatlik kõhukoopa ülesvõte vertikaalasendis või 
külgkiirega

    - ülevaatlik kõhukoopa ülesvõte lamades

    - jämesoole kontrasteerimine 
 UH-uuring
 Hüdrostaatiline või pneumaatiline reduktsioon 

läbivalgustuse kontrolli all



ÜLEVAATLIK ÜLESVÕTE 
VERTIKAALASENDIS

 Vaba õhk perforatsiooni korral
 Iileusele iseloomulikud õhu-vedeliku peeglid



ÜLEVAATLIK KÕHUKOOPA ÜLESVÕTE 
LAMADES

 Tunnused on spetsiifilised:

- Gaasi vähe, vaid üks või mitu puhitunud soolelingu

- Pehmekoeline lisamass, enamasti paremal ülemises 
kvadrandis

- Märklaua sümptoom (target) – pehmekoelisel lisamassil 
kontsentriline ehitus, tingitud mesenteeriumi rasvkoest

- Meniski sümptoom –  intussustseptum gaasi foonil



MÄRKLAUA  JA MENISKI SÜMPTOOMID



MÄRKLAUA JA MENISKI SÜMPTOOMID



JÄMESOOLE KONTRASTUURING

 Meniski sümptoom
 Vedru sümptoom – 

kontrastaine tungimine 
invaginaadi kihtide 
vahele



UH-UURING
 Spetsiifilisus 98 – 100%, sensitiivsus 88 – 100%
 Viiakse läbi kõrgsagedusliku lineaaranduriga
 Ristilõikes sõõriku (doughnut) või märklaua (target) 

sümptoom: keskel kajarikas ala mukoosast ja ümber 
kajavaene rant soole seinast. Võib näha mitmeid 
kontsentrilisi ringe

 Pikilõikes pseudoneeru või võileiva (sandwich) 
sümptoom

 Doppleruuringul hinnatakse intussustseptumi 
verevarustust. Verevoolu puudumine ei ole siiski 
korrelatsioonis nekroosiga

 Lokalisatsiooni saab harva identifitseerida



MÄRKLAUA JA SÕÕRIKU SÜMPTOOM



MÄRKLAUA JA SÕÕRIKU SÜMPTOOM



PSEUDONEERU SÜMPTOOM



DOPPLERUURING



RAVI

 Varajases faasis reduktsioonimeetodid läbivalgustuse kontrolli 
all:

- Hüdrostaatiline reduktsioon – jämesoole kontrasteerimine ja 
rõhu all invaginaadi likvideerimine

- Pneumaatiline reduktsioon – jämesoolde viiakse õhku
 Kirurgiline ravi

Reduktsiooniravi vastunäidustused:

- Soole perforatsioon

- Peritoniit

- Hüpovoleemiline šokk



REDUKTSIOONIMEETODID

  pneumaatiline reduktsioon on ohutum võimaliku 
perforatsiooni korral

 Rõhk peaks olema 80 – 120 mmHg
 Tavaliselt tehakse 3 katset 3 minutiliste vahedega



HAIGUSJUHT

 6k 24 p vanune tütarlaps saabus erakorralise haigena 
09.06.07 invaginatsiooni pildiga

 Haigestus paar tundi enne haiglasse saabumist
 Oksendas, oli veriiste
 Keskkõhus palpeeritav ~ 3 cm resistentsus
 Analüüsid: 

   Lk 20,4 x 10/9/l

   Neutr.10,o x 10/9/l

   CRP 9 mmol/l



UURINGUD

 Kõhukoopa ülevaatlik ülesvõte vertikaalasendis 09.06.07

Vaba gaasi ei ole. Näha 

õhu-vedeliku peeglid.

Alakõhus gaasi ei ole.

otsus: leid vastab iileusele



UH-UURING 09.06.07

Keskkõhus enam vasakul ca 3 cm kahekordse kontuuriga 3 
cm diameetriga soolte konglomeraat. Samas rohkelt 4 – 5 
mm l/sõlmi. Peensoolelingud laiad. Otsus: leid vastab 
invaginatsioonile.



PNEUMAATILISE REDUKTSIOONIKATSE 
LÄBIVALGUSTUSE KONTROLLI ALL 
09.06.07

Õhkirrigoskoopial näha invaginaat ristikäärsooles põrna 
nurga juures. Desinvagineerimine ei õnnestunud



LAPAROTOOMIA 09.06.07

Laparotoomial ileotsökaalselt invaginaat peensool 
jämesoolde, osaliselt liitunud apendiksiga, samas rohkelt 
l/sõlmi, mistõttu ilmselt pneumaatiline reduktsioon ei 
õnnestunud. Sool desinvagineeritud, verevarustuse 
häireid ei olnud. Teostatud apendektoomia.

Lahkus haiglast 4 päeva pärast tervenenult.



KASUTATUD KIRJANDUS
 Caffey`s Pediatric Diagnostic Imaging Tenth Edition

 Leonard E.Swischuk : Imaging of the Newborn, Infant and Young child

 Clinical Ultrasound ,edited by Hylton Meire, Keith  Dewbury, Pat Ferrant

 Janet R. Reid  Hypertrophic Pyloric Stenosis  - eMedicine 2007

 Isham Nazer  Pyloric Stenosis, Hypertrophic – eMedicine 2006

 A.A.Markov et al   Klinika i diagnostika vroždennogo pilorostenoza  - Vestnik KRSU 7/2003

 A.A. Markov et al  Soremennõje podhodõ k diagnostike vroždennogo pilorostenoza u detei – 
Medik 21 Vek 2003

 Yamomoto, MD, University of Hawaii  Intussusception

 Lonnie Kind, MD Intussusception – eMedicine 2006

 Gloria del Polo, Jose Albillos et al. Intussusception in Cildren – eMedicine 

 A.Alfred Chahine, MD Intussusception – eMedicine

 Wikipedia

 Cincinnati Childrens Hospital Abdominal and Digestive Conditions/Diagnoses

 Jt. veebimaterjalid
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